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PRIŠIEL ČAS ZAMILOVANÝCH... 

 

KKKKKKKKttttttttoooooooo        bbbbbbbboooooooollllllll        ssssssssvvvvvvvv........        VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnnttttttttíííííííínnnnnnnn        ????????        
 
        

Kňaz a lekár Valentín žil v 3. stor. n. l. za vlády cisára Claudia. 
Claudius bol krutý náladový tyran, ktorý sa rozhodol zrušiť 
manželstvo. Ženatých mužov totiž nepovažoval za dobrých 
bojovníkov. Manželky a deti pokladal za príťaž a príčinu 
zbabelstva. Sobášenie tvrdo zakázal! Kňaz Valentín sa proti cisárovi 
vzbúril, mladých milencov pozýval k sebe a sobášil ich potajme. 
Preto sa Valentínovi hovorí aj priateľ milencov.  
Hoci to bola vzbura tichá, Cladius sa to dozvedel. Claudius kňaza 
uväznil a pokúšal sa ho presvedčiť, aby zanechal kresťanstvo 
a vyhlásil, že prijíma vieru rímskych bohov. Valentín sa však 
nemienil vzdať svojho zmýšľania. Lásku medzi mužom a ženou 
pokladal za posvätnú, rovnako ako zväzok, ktorý uzavreli. Ani 
kruté zaobchádzanie neodvrátilo Valentína od jeho presvedčenia. 
Preto cisár rozhodol o jeho poprave.  
Vo väzení sa Valentín zamiloval do žalárnikovej dcéry, ktorú liečil, 
mladé dievča bolo totiž slepé. Vďaka svojmu lekárskemu umeniu 
prinavrátil Valentín Astérii zrak. 14. februára 296 jej poslal svoje 
posledné vyznanie lásky. List končil slovami:  

 
 
 

 
 

 
„Od Tvojho Valentína.“ 

 
Potom Valentína kruto popravili. 
V roku 496 pápež Gelasius vyhlásil 14. februára za sviatok sv. 
Valentína. Neskôr sa tento deň stal dňom milencov a sv. Valentín 
ich patrónom. 
Legenda o sv. Valentínovi, ktorého nič nezlomilo, ktorý miloval, ale 
jeho láska zostala nenaplnená, sa rozšírila do celého sveta. Kým na 
Krutého Claudia si dnes takmer nik nespomenie, krásny a smutný 
príbeh jedného kňaza si zapamätáme.  

(Sonita & Redish) 
 



 

2 

 
 

SSSSSSSSmmmmmmmmSSSSSSSS--------kkkkkkkkyyyyyyyy        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        
 

 
Valentín je sviatok krásny, preži si 

ho v láske, šťastí. Žiadne slzy, 
lásky veľa, to Ti dnes zo srdca 

želám. 
 

Láska je ako dieťa - túži po 
všetkom, čo má na očiach. 

 
Môj pohľad patrí každému, môj 

úsmev iba niekomu, ale moja láska 
patrí len tebe a nikomu inému! 

 
Nech Valentín každý deň býva, 
nech cítiš lásku, čo moje srdce 

skrýva, nech z očí Tvojich šťastie 
žiari, ako lúka skorej jari. Chcem 

byť kvetom tejto lúky, čo nežne 
hladia Tvoje ruky. 

 
Pravá láska sa podobá knihe. 
Blázon v nej listuje letmo, ale 

múdry človek premýšľa, pretože 
vie, že ju môže čítať len raz. 

 
Keby si bola slzou v mojom oku, 

nikdy v živote by som neplakal, aby 
som ťa nestratil. 

 
Láska moja, Valentínky božtek, 
posielam Ti na pusu a noštek. 

 
Miláčik, na Valentína chcem ti 

povedať, že až do konca života 
budem ťa milovať. 

 
Posielam ti toľko pusiniek, koľko 

mám v tele červených krviniek! 
 

Pošepkaj mi bozkom na pery,  
že ma Ľúbiš. 

Napíš mi slzou do srdca,  
že po mne túžiš. 

Pošli mi láska jeden krásny sen, 
veď vieš, že ťa Milujem. 

 
Ty musíš mať boľavé nohy, keď mi 

beháš celý deň po rozume. 
 

Najkrajším darom prírody je život, 
najkrajším darom života je mladosť 
najkrajším darom mladosti je láska, 

najkrajším darom lásky si ty! 
 

Prepáč mi, že sa mi páčiš. 
Prepáč mi, že ťa chcem. 
Prepáč mi, že ťa ľúbim. 
Prepáč mi, no ja za nič  

nemôžem! 
 
 

 

VVVVVVVVýýýýýýýýrrrrrrrrooooooookkkkkkkkyyyyyyyy        sssssssslllllllláááááááávvvvvvvvnnnnnnnnyyyyyyyycccccccchhhhhhhh        
 

 

 

 
Hovoríme láska, ale je to celý zástup citov, ani ich 

v tom húfe nemôžeme rozoznať. 
K . ČAPEK 

 
Isté je, že povaha lásky a priateľstva sú celkom 

odlišné: priateľstvo ešte nikoho nikdy nepriviedlo do 
blázinca. 

MONESQUIEU 
 

Priateľstvo je láska bez krídel. 
BYRON 

 
Nie je láska šťastná ani nešťastná, niet lásky platonickej 
ani naplnenej, ani lásky zbytočnej či povinnej. Je láska, 
zvestovateľka smrti i života, činiteľ vývoja. A tvar zeme 

sa s ňou ustavične mení. 
ELUARD 

 
Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo 
lepšie povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú. 

MUSSET 
 

 

 
Veci lásky sú vecami života. Po zime prichádza jar, po 

beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň.  
VANČURA 

 
Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. 

Láska je.  
SAINT – EXUPÉRY 

 
Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko. 

FRANKLIN 
 

Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti. 
NĚMCOVÁ 

 
Dokiaľ muž ženu miluje, rozpráva sa s ňou najmä o nej; 

keď ju prestane milovať, hovorí s ňou o sebe. 
GEOTHE 

 
Niet iného lieku na lásku ako viac lásky. 

THOREAU  

 

 

 
Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nemá. 

PASCAL 
 

Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí 
zároveň na hlavu, srdce i telo. 

VOLTAIRE 
 

Milovať, to neznamená len lásku, to je predovšetkým 
pochopenie. 
SAGANOVÁ 

 
Láska silnie z podvýživy a umiera na presýtenosť. 

MUSSET 
(Tina & Lucia) 
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Si človek, ktorý ma drží pri živote. 

Si slnko, čo pre mňa svieti. 
Si voda, čo pre mňa tečie 

a ľúbiť ťa, to zato stojí. 
 

Si šíp, čo zasiahol moje srdce, 
si lano, čo mi spútalo ruky, 

si oheň, pri ktorom sa hrejem. 
Si šťastie, čo som dostala, 

si ten, o ktorom som  
celý život snívala. 

 
Ako môžu povedať, že dážď 

nepadá, keď existujú oblaky . . . 
Ako môžu povedať, že lístie 

nelieta, keď existuje vietor . . . 
Ako môžu povedať, nezamiluj sa, 

keď existuješ TY ! ! ! 
 

Sú slová, ktoré nikdy nevyslovíme. 
Sú lásky, ktoré nikdy nezískame. 

Sú priatelia, na ktorých 
nezabudneme 

a sú chvíle, na ktoré vždy 
spomíname. 

 
Nie je týždeň bez dňa, 
nie je deň bez hodiny, 

nie je hodina bez minúty, 
nie je minúta bez sekundy, 

aby som na teba prestala myslieť. 
 

Keď v noci pocítiš ľahký vánok, 
nezľakni sa, to je len moje srdce. 

Lieta nad tvojím, dávaj naň  
pozor a chráň mi ho. 

Dobrú noc! 
 

Ani najvzácnejšie vodopády 
neuhasia smäd po tvojich perách, 

ani milióny hviezd neprežiaria 
svetlo tvojich očí, 

ani tie najkrajšie slová  
nevystihnú to 

ako ťa milujem. 
 

Si všetko čo chcem, o čom snívam, 
všetko čo potrebujem, všetko čo mi 

chýba, všetko čo mám, všetko čo 
zbožňujem, všetko čo si cením, 

všetko čo MILUJEM! 
 

Potrebujem tvoje objatia, ktoré sa 
len tak nestratia. Potrebujem teba, 

lebo som ťa odjakživa chcela. 
Potrebujem tvoje slová, za ktoré sa 

môj smútok schová. ĽŤ 
 

V škole ma učili, že neexistuje 
najviac, ale nekonečno. Ale ako 

mám potom povedať, že ťa ľúbim, 
keď nekonečne je stále málo..  

 
Milovať neznamená len mať rád,  

Milovať je odpustiť a pravdu znať,  

 

PPPPPPPPuuuuuuuussssssssssssssssyyyyyyyyccccccccaaaaaaaatttttttt        DDDDDDDDoooooooollllllllllllllllssssssss                
                                                                                                                                                        SSSSSSSSttttttttiiiiiiiicccccccckkkkkkkkwwwwwwwwiiiiiiiittttttttuuuuuuuu        

 
  

I don't want to go another 
day 

So I'm telling you exactly 
what is on my mind 

Seems like everybody is 
breaking up 

Throwing their love away 
I know I got a good thing 

right here 
That's why I say (Hey) 

 
Nobody's going to love me 

better 
I'm stick with you 

Forever 
Nobody's going to take me 

higher 
I'm stick with you 

You know how to appreciate 
me 

 
I'm stick with you 

My baby 
Nobody ever made me feel 

this way 
I'm stick with you 

 
I don't want to go another 

day 
So I'm telling you exactly 

what is on my mind 
See the way we ride 
In our privated lives 

Ain't nobody getting in 
between 

I want you to know that 
you're the only one for me 

And I say 
 

Nobody's going to love me 
better 

I'm stick with you 
Forever 

Nobody's going to take me 
higher 

I'm stick with you 
You know how to appreciate 

me 
I'm stick with you 

My baby 
Nobody ever made me feel 

this way 
I'm stick with you 

And now 
Ain't nothing else I can need 
And now 
I'm singing 'cause you're so, so 
into me 
I got you 
We'll be making love endlessly 
I'm with you 
Baby, you're with me 
 
So don't you worry about  
People hanging around 
They ain't bringing us down 
I know you and you know me 
And that's all that counts 
So don't you worry about  
People hanging around 
They ain't bringing us down 
I know you and you know me 
 
And that's why I say 
 
Nobody's going to love me better 
I'm stick with you 
Forever 
Nobody's going to take me higher 
I'm stick with you 
You know how to appreciate me 
I'm stick with you 
My baby 
Nobody ever made me feel this 
way 
I'm stick with you 
 
Nobody's going to love me better 
I'm stick with you 
Forever 
Nobody's going to take me higher 
I'm stick with you 
You know how to appreciate me 
I'm stick with you 
My baby 
Nobody ever made me feel this 
way 
I'm stick with you 
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Milovať je rozdeliť srdce i dušu,  
Milovať je znovu podať ruku...   

   
 

(Sonita, Tina & Lucy) 
Zdroj: bomba.sk 

 

 

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrroooooooommmmmmmm        bbbbbbbbáááááááássssssssnnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaa        
        

Prázdne JA 
 

Moje telo je úplne prázdne, 
moje oči, ústa a tvár sa tvária 

vážne. 
 

Bez teba som úplne nič, 
moje slabé telo nosí ťažký 

bič. 
 

Nič ma nebaví a všetko je mi 
fuč, 

jedine TY ma uzdravíš a máš 
od môjho srdca kľúč. 

 
Tvoj pohľad úprimný – dával 

pocit istoty 
a tvoje ruky, úplný pocit 

jednoty. 
 

Nádherný hlas  a úprimné 
slová 

sú prekrásne a ja by ich 
počúvala znova a znova. 

 
Rady, ktoré zo srdca dávaš, 

a každému sa anjelom 
strážnym stávaš. 

 
Krídla vždy ochotne celé 

rozprestrieš 
a na správnu cestu každého 

navedieš. 
 

Tvoje srdce nádhernej tváre, 
citlivé, krásne a všetkým 

pravé. 
 

Duša čistučká sťa potôčik 
v horičke, 

je vzácna a porovnám ju 
k perličke. 

 
Keď si na teba spomeniem 

 

 
Nechcem vkročiť do dňa, 

a tak ti hovorím priamo čo mám 
na srdci 

Akokeby sa všetci okolo nás 
rozchádzali... 

všetci odhadzujú svoju lásku 
A ja viem aký poklad mám 

vedľa seba 
Preto hovorím:  

 
Nikto ma už nebude milovať 

viac 
Ostanem s tebou 

Navždy 
Nikto ma nebude viac 

povznášať  
Ostanem s tebou 

Vieš čo na mne oceniť 
Ostanem s tebou 

Môj drahý  
Pri nikom inom som sa takto 

ešte necítila 
Ostanem s tebou 

Už viac nechcem byť bez teba 
tak ti hovorím priamo čo mám 

na srdci  
už sme takí zabehnutí v našom 

vzťahu,  

že sa medzi nás nikto nikdy 
nedostane  
chcem aby si vedel, že pre mňa si 
ten jediný  
A tak vravím 
Nikto ma už nebude milovať viac... 
 
A teraz  
už neexistuje nič viac, čo potrebujem 
a spievam túto pesničku 
pretože si do mňa taký zamilovaný  
mám ťa  
budeme sa nekonečne dlho milovať  
som s tebou, drahý  
a ty si so mnou 
 
Tak sa už netráp  
ľuďmi čo sa na nás vešajú  
tí nás nerozdelia  
poznám ťa a ty poznáš mňa 
a to je jediné, na čom záleží  
tak sa už netráp 
všetkými tými ľuďmi ... 
 
Nikto ma už nebude milovať viac než 
ty 
a tak ostanem s tebou 
 

                                                                                               (Lucy) 

 

AAAAAAAAkkkkkkkkoooooooo        vvvvvvvvzzzzzzzznnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkklllllllliiiiiiii        ppppppppllllllllyyyyyyyyššššššššoooooooovvvvvvvvéééééééé        mmmmmmmmeeeeeeeeddddddddvvvvvvvveeeeeeeeddddddddííííííííkkkkkkkkyyyyyyyy        
 
 

Plyšový medveď bol vyrobený asi pred 100 rokmi v malom 
nemeckom mestečku. Tam bývalo mladé dievča, Margaréta Steiff. 

Bola veselá, radostná a plná nápadov. Bohužiaľ mala smutný osud, 
ako dieťa dostala detskú obrnu. Vtedy ešte neexistovalo očkovanie 
proti tomuto ochoreniu, a tak musela malá Margaréta celé dni tráviť 
na invalidnom vozíku. Bola ochrnutá, takže nemohla behať 
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a myšlienkami prebehnem, 
 

všetko sa my chveje 
a viem, že môj život takto 

nikam nespeje. 
 

Či je deň, či noc, o tebe 
snívam. 

Stále sa len do neznáma 
dívam. 

 
Mať Ťa, to by bolo splnené 

šťastie, 
pozerať do očí,.... hmm... to 

by bolo niečo krásne. 
 

No, ja len môžem o tebe 
snívať, 

smútok a slzy stále vo 
svojom srdci pred ľuďmi 

skrývať. 
 

(Žužu) 

 

OOOOOOOOsssssssseeeeeeeemmmmmmmmssssssssmmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrroooooooovvvvvvvvkkkkkkkkaaaaaaaa                
        

        
(Veronika) 

 

OOOOOOOOrrrrrrrriiiiiiiiggggggggaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiii                
HHHHHHHHeeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrrtttttttt        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrrdddddddd                

        
Poskladajte svojmu 
Valentínovi pozdrav: 

a vystrájať s inými deťmi. Ale bola veľmi šikovná a mala plnú hlavu  
 

nápadov. 
Roku 1880 mala nápad, že zo zvyškov látky ušije slona. Hračku 
darovala svojmu malému synovcovi. Neskôr k nej začalo chodiť 
vždy viac detí a chceli plyšových slonov. Margaréta robila pre 
svojich priateľov aj iné zvieratá – prasiatka, krokodíly, myši, psov 
alebo mačky. Niekedy boli zvieratá také veľké, že deti na nich mohli 
sedieť.  
Raz priniesol malý synovec obrázky s medveďmi. Nakreslil ich 
v ZOO, lebo sa mu veľmi páčili. Margaréta mu chcela spraviť 
radosť, a preto pre neho spravila plyšového medveďa z plste. 
Plyšák mohol hýbať hlavou, nohami a rukami. Na začiatku malých 
medveďov nikto nechcel. Jeden Američan, ale objednal 300 kusov. 
Niektoré z nich sa objavili ako veselá ozdoba na stôl, keď sa 
vydávala dcéra vtedajšieho amerického prezidenta. Všetci hostia 
boli nadšení. Prezident sa volal Theodore Roosvelt a jeho priatelia 
ho volali Teddy. Tak dostal plyšový medveď svoje meno, Teddybär. 
Hračka sa stala známa a obľúbená na celom svete. 

                (Tina) 
Zdroj: časopis Hurra 

 

„„„„„„„„PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaatttttttteeeeeeee********sssssssskkkkkkkkéééééééé        kkkkkkkkrrrrrrrraaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeee        vvvvvvvv        zzzzzzzzjjjjjjjjeeeeeeeeddddddddnnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeennnnnnnneeeeeeeejjjjjjjj        EEEEEEEEuuuuuuuurrrrrrrróóóóóóóóppppppppeeeeeeee““““““““        
 
 
Dňa 15.01.2007 sa uskutočnilo školské kolo vo vedomostnej súťaži 
„Priateľské kraje v zjednotenej Európe“. Do tohto podujatia sa 
zapojilo 23 študentov 1. – 3. ročníka. 
 

Účastníci:  
I.A 
Michaela 
Knapíková 
Eva Matisková  
Jaroslav Dziak 
 

I.B 
Anton Živčák 
Žaneta 
Polomčáková 
Vladimíra 
Simoniková 

I.C 
Patrik Kollár 
Adrián Šlovár 
Jozefína 
Nemergutová 
 

II.A  
Mária Grošová 
Tomáš 
Pichnarčík 
Pavol Hajastek 
Jozef Krafčík 

 
II.B  
Peter Imrich 
Tomáš Kyšela 
Ján Sulič 
 

 
II.C 
Vladimír 
Šimkovič 
Lukáš Matfiak 
Lukáš Grib 
 

 
III.A 
Martin 
Lopatovský 
Adriana 
Sykorová 
Mária Berilová 

 
 
 
 
 
Patrik 
Lapšanký 

 

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 29. marca 2007 v Poprade 
postúpili: 
Vladimír Šimkovič II.C, Michaela Knapíková I.A a Martin Lopatovský 
III.A. 
 

„ Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ 

Postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších kolách. 
 

(Veronika) 
 
 

HHHHHHHHooooooooddddddddnnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiieeeeeeee        11111111........        ppppppppoooooooollllllllrrrrrrrrooooooookkkkkkkkaaaaaaaa        
 

Boli sme zvedaví, ako dopadol prvý polrok na našej škole. Rozhodli 
sme sa, že sa stretneme s prof. Milanom Hricom a požiadali sme 
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ho, ako by pre  náš  časopis  ohodnotil  prvý  polrok. S ochotou nám  
vysvetlil všetko, na čo sme boli zvedaví. Zhodnotili sme problémovú 
dochádzku, prospech a komisionálne skúšky. 
 
Dochádzka 
Naša dochádzka sa v minulom školskom roku (2005/06) podstatne 
zhoršila oproti predchádzajúcim rokom. O nič lepšia nebola ani      
v  1. polroku tohto školského roka 2006/2007 (pozri prehľad 
v tabuľke). Vedenie školy očakávalo v minulom školskom roku, keď 
sme sa presťahovali do novej budovy (lepšie psychohygienické 
podmienky), zlepšenie dochádzky, no opak bol pravdou (pozri 
porovnanie dochádzky s predchádzajúcimi školskými rokmi). 
Ďalším nepríjemným faktom sú neospravedlnené hodiny, ktoré sú 
takmer každoročne. V tomto šk. roku je to zatiaľ jedna 
neospravedlnená hodina v 2.C triede.  
 

Vývoj absencie za posledné tri šk. roky: 
 

Školský rok 
Ospravedlnená 

absencia na 
žiaka 

Neospravedlnená 
absencia na žiaka Poznámka 

2003/04 75,46 0,09 Stará budova 
2004/05 69,81 0,00 Stará budova 
2005/06 79,09 0,13 Nová budova 

 
Dochádza za 1. polrok šk. roka 2006/07: 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Počet 
ospravedlnených 

vymeškaných 
hodín 

Priemer na 
žiaka 

Počet 
neospravedlnených 

vymeškaných 
hodín 

1. A 34 701 20,6 0 
1. B 34 898 26,4 0 
1. C 34 1253 36,9 0 
2. A 28 1162 41,5 0 
2. B 32 1195 37,3 0 
2. C 31 1132 36,5 1 
3. A 35 1515 43,2 0 
3. B 34 1670 49,1 0 
4. A 29 1118 38,6 0 
4. B 27 1180 43,7 0 

 
Prospech 
Priemerný prospech sa v posledných rokoch stabilizoval nad 
hranicou 1,80. V predchádzajúcich rokoch bol o niekoľko desatín 
lepší (pozri prehľad prospechu v tab.) 
V tomto polroku je priemerný prospech 1,81, čím sa potvrdil trend 
z predchádzajúcich rokov.  
 

Vývoj prospechu za posledných 10 rokov: 
 

Školský rok Priemerný prospech Poznámka 
1997/98 1,58 2. polrok 
1998/99 1,64 2. polrok 
1999/00 1,68 2. polrok 
2000/01 1,58 2. polrok 
2001/02 1,76 2. polrok 
2002/03 1,82 2. polrok 
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(Zdroj: www.origami.cz) 

 

OOOOOOOOkkkkkkkkrrrrrrrreeeeeeeessssssssnnnnnnnnéééééééé        kkkkkkkkoooooooolllllllloooooooo        
vvvvvvvv        pppppppplllllllláááááááávvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnníííííííí        žžžžžžžžiiiiiiiiaaaaaaaakkkkkkkkoooooooovvvvvvvv        
ssssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeeeddddddddnnnnnnnnýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        šššššššškkkkkkkkôôôôôôôôllllllll                

        
(8.2.2007, Stará Ľubovňa) 
 

Obchodnú akadémiu 
reprezentovali:  
-Michaela Knapíková 1.A 
-Klaudia Harčaríková 1.A  
-Michaela Murcková 3.B 
-Slávka Plavnická 3.B 
-Alexandra Buková 3.A  
-Denisa Bretzová 3.A 
-Martin Lopatovský 3.A 
-Patrik Lapšanský 3.A  
-Patrik Kollár 1.C 
-Peter Smandra 2.C 
-Daniel Senko 3.A 
-Richard Rusiňák 4.B 
 
DIEVČATÁ 
Voľný spôsob 
5. miesto- D. Bretzová 
Prsia  
2. miesto- A. Buková 
5. miesto- S. Plavnická 
7. miesto- M. Knapíková 
Znak 
2. miesto- M. Murcková 
Štafeta 
2. miesto- OA 
 
CHLAPCI 
Voľný spôsob 
5. miesto- P. Smandra 
6. miesto- P. Lapšanský 

 
 

  

2003/04 1,88 2. polrok 
2004/05 1,80 2. polrok 
2005/06 1,81 2. polrok 
2006/07 1,81 1. polrok 

 

Prospech za 1. polrok šk. roka 2006/07: 
 

Trieda 
Prospelo s 

vyznamenaním 

Prospelo 
veľmi 
dobre 

Prospel
o 

Neprospel
o 

Priemerný 
prospech 

triedy 

1. A 14 15 5 0 1,58 

1. B 7 24 3 0 1,68 

1. C 7 13 12 0 1,87 

2. A 7 8 13 0 1,94 

2. B 3 18 11 0 1,94 

2. C 4 9 17 1 2,10 

3. A 14 12 9 0 1,69 

3. B 15 9 10 0 1,70 

4. A 4 17 7 0 1,86 

4. B 10 7 10 0 1,72 

 
Komisionálne skúšky 
Ich počet na konci 1. polroka alebo na konci školského roka sa 
väčšinou odvíja od dochádzky za príslušný polrok. Počet 
zameškaných hodín (viac ako 100 hodín za polrok, v ojedinelých 
prípadoch aj menej) nemusí byť jediným dôvodom konania 
komisionálnych skúšok (ďalšie dôvody rieši Vyhláška č. 80/1991 
Zb. o stredných školách). 
Komisionálne skúšky robilo v tomto polroku 11 študentov, z toho 2 
študentky majú predĺžené klasifikačné obdobie. Komisionálne 
skúšky pozostávali zo slovenského jazyka a literatúry, 
administratívy a korešpondencie, ekonomiky, právnej náuky, 
podnikovej ekonomiky, účtovníctva, matematiky a anglického 
jazyka. Komisia pozostávala z troch profesorov (dvaja sú 
vyučujúcimi v danom predmete). Rozhodnutie komisie je konečné, 
takže v takomto prípade sa nedá nič robiť, iba sa učiť.  
 
Prehľad  počtu  študentov, ktorí  vykonali  komisionálne  skúšky  
v 1. polroku:  
 

Trieda 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 4. A 4. B 

Počet 
študentov 0 0 2 1 2 0 1 2 1 2 

 
(Gaby & Lucy) 

        

DDDDDDDDeeeeeeee********        zzzzzzzzddddddddrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvveeeeeeeejjjjjjjj        vvvvvvvvýýýýýýýýžžžžžžžžiiiiiiiivvvvvvvvyyyyyyyy        
                                                        
 

Dňa 20. decembra si žiaci 1.A triedy pripravili pod vedením 
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8. miesto- D. Senko 
Prsia 
4. miesto- R. Rusiňák 
5. miesto- M. Lopatovský 
6. miesto- P. Kollár 
Znak 
4. miesto- R. Rusiňák 
Štafeta 
2. miesto- OA 

              
( Sonita) 

 

profesoriek Kolumberovej a Lampartovej, deň zdravej výživy.  
Táto akcia sa konala v jazykovej učebni. Žiaci si pripravili mnoho 
zdravých šalátov, ktoré neboli len zdravé, ale aj dobre chutili. Mohli 
ste tu nájsť šaláty vyrobené z tropického ovocia až po šaláty 
z koreňovej zeleniny. Okrem týchto šalátov bohatých hlavne na 
vitamíny A, B, C a K, na stole nechýbali ani zdravé sladkosti plné 
vláknin a bielkovín v podobe ovsených guliek a sezamových 
placiek. Každý žiak sa mohol v tento deň obohatiť o tieto vitamíny. 
Bola to veľmi pekná akcia. 
Sme radi, že aj na tejto škole profesori myslia na zdravé 
stravovanie žiakov a usporadúvajú takéto akcie. 

  
((KKaattkkaa))  

 
V budúcom čísle: Valentínsky večierok, čo vymysleli triedy deň po večierku, 
matematický klokan, ... 
 

 
 

ŽELÁME KRÁSNEHO VALENTÍNA 
 

(VÁŠ SUPERM@RKET) 
 


